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 پيشگفتار
 

و اثری را که در دست داريد سندی دندان شکن در افشاء جريان ضد لنينيستی  ترتسکيست 
  . فراکسيون ضد انقالبی وی در حزب کمونيست بلشويک شوروی است 

ی توطئه تبليغات امپرياليستی که نامه لنين به کميته مرکزی حزب در اين اثر پرده از رو
لنين جا زدند  و به قلب تاريخ پرداختند بر می دارد  و "  وصيتنامه " بلشويک را به عنوان  

نشان می دهد که اين اپوزيسيون ضد حزبی و ضد شوروی که از هيچ توطئه ای برای تضعيف 
مان سوسياليسم کوتاهی نکرد تا به چه درجه بزدل حزب کمونيست بلشويک شوروی  و ساخت

  . ، دسيسه گر ، نفاق افکن ، مزور  و رياکار و همدست ضد انقالب بوده است 
در اين اثر حزب در تماميت خود بر رهبری پرولتری حزب ، يعنی بر رهبری مارکسيستی 

ه حزب با ضد انقالب لنينيستی رفيق استالين مهر تائيد می زند  و دشمنان حزب را که بر علي
حزب می بيند که اپوزيسيون دسيه چين در پی نابودی . همگامی می کردند تقبيح می کند 

وحدت حزب است  و می خواهد عليه حزبی که برای وفاداری به آن سوگند خورده است چون 
 ، مسلمًا انتشارات اين چاپخانه مخفی. کودتاگران  و توطئه چينان  چاپخانه مخفی درست کند 

مخفی از انظار حزب  و توده های مردم ، در خدمت ساختمان سوسياليسم  و تقويت قوای 
دفاعی نخستين کشور سوسياليستی جهان در قبال امپرياليستها  نيست ، بلکه بر عکس بخاطر 
آن است که خرده بورژوازی واهمه زده  و غر غرو  که توان ادامه مبارزه را از دست داده و 

 انضباط حزبی گردن نهد می خواهد حزب را از درون فلج کرده و اراده آهنين نمی تواند به
  . آنرا مدفون کند 

لنين بر سر هر "  وصيتنامه " جعل تاريخی اين اپوزيسيون که تا بامروز تحت نام جعلی  
  . کوی  و برزنی جار زده می شد ، از عمق حادثه حکايت می کند 

ن جعليات منتشر شده و در کنگره سيزدهم حزب کمونيست عليرغم اينکه بار ها اسناد رد اي
بلشويک اتحاد شوروی به آن برخورد شده است ولی روزی نيست که شما اين دروغ ها و 

لنين "  وصيتنامه " افسانه  . جعليات را در نشريات بورژوازی نبينيد  و شاهد آن نباشيد 
د آنرا تا به امروز به بيست ميليون نفر است که تعدا" جنايات استالين " مانند همان افسانه  

جان انسانها در قاموس امپرياليستها ارزشی ندارد ، چه يک نفر چه بيست . رسانده اند 
  .ميليون 

می کوشد نخست با "  مستبد " و  "  ديکتاتور " در اين اثر می بينيم که چگونه استالين  
فقای حزبی ، به دموکراتيک ترين ، منطق کوبنده و ارائه داليل بی بروبرگرِد خويش به ر

حزبی ترين ، اصولی ترين نحوی اين اپوزيسيون خرده بورژوازی را افشاء کرده و از نظر 
مبارزه با اپوزيسيون بر خالف دروغ بزرگ ضد کمونيستها . ايدئولوژيک خلع سالح نمايد 

دها کتاب و ص. مبارزه ای فيزيکی نيست ، مبارزه ای سخت ، قاطع در زمينه نظری است 
اين اپوزيسيون بزدل  و . مقاله و جدلهای علنی و گزارشات منتشر شده حزبی دال بر آن است 

بيسواد است که در اين عرصه نبرد بکلی خلع سالح شده ، فاقد برنامه  و خط مشی ، در 
مقابل حزب و طبقه کارگر شوروی بی اعتبار گشته  و به منزله دسيسه چين که سرنوشت 

ی است که بدون پالتفرم روشن به خرابکاری مشغلولند به توطئه ضد شوروی دست همه کسان
می آزد  و در مقابل دادگاه علنی با حضور خبرنگاران و نمايندگان سفارتخانه های جهان قرار 



مايکل سيز  و  آلبرت کان  دو مخبر  آمريکائی در همان هنگام در . گرفته  و محکوم می گردد 
نتايج پژوهشهای بيطرفانه خود را به نگارش "  توطئه بزرگ " نام  کتاب بزرگ خويش ب

درآوردند که از جانب ضد کمونيستهای جهان به سکوت محض برگذار شده و هيچ بنگاه 
  . سرمايه داری حاضر نيست آنرا به چاپ برساند "  دموکراتيک " انتشاراتی در جامعه  

در ) توفان ( حزب کار ايران . ا برمال می کند اين اثر فقط بخشی از نقش کثيف ترتسکيستها  ر
 . اين زمينه آثار ديگری را نيز منتشر خواهد کرد 
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  ١  صفحه                             )توفان(حزب کار ايران                                               
   : درباره بعضی مسايل جانبی

  
  !رفقا 

ابتدا . در اين فرصت کوتاهی که در اختيار دارم فقط می توانم به تعدادی از مسايل بپردازم 
نيديد که اپوزيسيون و با چه شما در اينجا ش. درباره آنچه که بخود من مربوط می شود 

ولی . البته ، من از اين بابت متعجب نيستم . حرارتی ، تا می توانست به استالين ناسزا گفت 
علت چيست که تمام حمله اپوزيسيون متوجه استالين بوده است ؟ جواب خيلی ساده است ، رفقا 

يون آشناست و از قضا فريب چون استالين بهتر از تعدادی از شما با همه رياکاريهای اپوزيس. 
پس در اينصورت ، بگذار تا هر چه که می خواهند به استالين . دادنش کار ساده ای نيست 

  ... چون استالين که کسی نيست . حال استالين بکنار . ناسزا بگويند 
  

بلوک اوت " مگر اپوزيسيون  و در راس آن ترتسکی ، تحت نام  . لنين را در نظر می گيريم 
   به لنين فحاشی نمی کرد ؟ -تا بيشرمانه تر از امروزح"  

  : برای مثال ، توجه شما را باين جمله ترتسکی جلب می کنم 
 چون او -لنين ، مثل ديوانه ای که شجاعانه بر سر مسايل عاميانه داد و فرياد براه مياندازد" 

 کارگری در روسيه در اين قبيل کارها استاد است و خيلی ماهرانه از هر پس ماندگی جنبش
آوريل  "  نامه ترتسکی به" به نقل از ( " .  درست می کند  مرتب جنجال-بهره می گيرد

١٩١٣ ( Tscheheidse   
اين کلمات را بخاطر . رفقا ، حتما توجه داريد که در گفتار فوق چه کاماتی بکار رفته است 

 او -س تعجبی ندارد که ترتسکیپ. مطالب باال را ترتسکی درباره لنين نوشته است . بسپاريد 
 امروز بيايد و بيکی از شاگردان -که زمانی اينقدر بيشرمانه در باره لنين کبير حرف وی زد

چرا که نه ؟ هر چند که ترتسکی ، خود حتا باندازه  .  ناسزا بگويد - به استاليم هم-پر شمار لنين
  . لنين هم ارزش ندارد " پوتين " 

. و حق هم دارم . پوزيسيون تا اين حد از من بيزار است بخود می بالم ضمنًا ، من از اينکه ا
اگر اين اپوزيسيونی که قصد نابودی حزب ! در مقابل، اگر اپوزيسيون از من تمجيد می کرد 

را دارد ، از استالين ، از کسی که موظف بپاسداری از اصول لنينی حزب است ، تمجيد می 
  . دگی من می شد تعجب داشت و باعث سرافکن! کرد 

  لنين "  وصيتنامه " حال می رسيم به مساله  
  

شما در اينجا شنيديد که اپوزيسيون و با چه داد و فريادی مدعی شد که گويا کميته مرکزی 
همه می دانيد که اين مساله تاکنون بارها ! نگهميدارد " خفا " لنين را در " وصيتنامه " حزب 

: در سالن . ( ر کميته مرکزی کمينترن مطرح شده است در کميته مرکزی حزب ما و هم د
  ) .آری ، بدفعات

   
بعالوه ، مگر قرار نشده بود که . نمی کند " مخفی " تاکنون بارها معلوم شد که کسی چيزی را 

در " ! وصيتنامه " لنين را در کنگره سيزدهم حزب مطرح کنيم ؟ آيا اين " وصيتنامه " مساله 
  )چرا قرائت شد : در سالن ( د ؟ کنگره حزب قرائت نش



  ______________________)توفان(                               حزب کار ايران ٢   صفحه 
بيشتر . لنين تصميم گرفت " وصيتنامه " اين کنگره حزب بود که باتفاق آرا درباره عدم انتشار 

اپوزيسيون نيز از تمام اين جريانات البته . باين خاطر که خود لنين مايل بيک چنين کاری نبود 
معذالک مدعی است که گويا کميته مرکزی . و بهمان اندازه ای که ما می دانيم اطالع دارد 

  ! کرده است " مخفی " را " وصيتنامه" حزب 
 مطرح ١٩٢۴لنين برای اولين مرتبه در همان سال " وصيتنامه " اگر اشتباه نکنم اين مساله 

اين آقای " . ايستمن " ؟ در آن زمان سخن بر سر فردی بود موسوم به  اما چطور . گرديد 
. ايستمن در آن زمان عضو حزب کمونيست آمريکا بود که بعد ها از اين حزب اخراج گرديد 

" وصيتنامه " نامبرده بعد از اينکه مدتی در مسکو با ترتسکيستها رفت و آمد کرده و درباره 
کتابی " بعداز مرگ لنين " بخارج رفت و با عنوان !  آورد لنين کلی ارجيف محرمانه بدست

ولی او در اين کتاب از بيان هيچ دروغی درباره حزب ، از زدن هيچ انگ و . منتشر کرد 
اتهامی به کميته مرکزی حزب و حکومت شوروی دريغ نکرده و از قضا تمام مطالب خود را 

مخفی " لنين را " وصيتنامه " ه مرکزی حزب نيز بر اين پايه و اساس قرار داده که گويا کميت
  !  نگهميدارد " 

بهمين دليل و از آنجا که ايستمن مدتی با ترتسکی رابطه داشت ، ما اعضا دفتر سياسی حزب 
چون طرف با . از ترتسکی خواستيم تا تکليف خود را با اين آقای ايستمن روشن نمايد 

يون ، در واقع ترتسکی را منبع اراجيف مربوط چسباندن خويش به ترتسکی و استناد به اپوزيس
بنابراين ، ترتسکی هم وقتی متوجه اهميت اين مساله . لنين قلمداد می کرد " وصيتنامه " به 

پس باين ترتيب ، ترتسکی  و . شد بيانيه ای تدوين کرده و آن را در اختيار مطبوعات قرار داد 
  . بدرستی از ايستمن  فاصله گرفت 

بلشويک  " ١۶ ميالدی و در شماره ١٩٢۵ی کنم که بيانيه مذکور در سپتامبر سال ياد آوری م
 آنجا که بمساله -حال بگذاريد تامن آن قسمت از اين بيانيه ترتسکی را. بطبع رسيده است " 

  :  برايتان قرا ئت کنم -مورد بحث ما مربوط می شود
کزی يک سری اسناد خيلی مهم را ايستمن در اين باصطالح کتاب خود می گويد که کميته مر" 

...  نامه های او درباره مسايل ملی و -، اسنادی که لنين در آخرين لحظه های حيات خود نوشته
ولی اين يک اتهام به . نگهداشته است " مخفی "  را از حزب -لنين" وصيتنامه " و يا همان 

ين نامه ها را برای رسانه ها بزعم ايستمن ، گويا والديميرايليچ  ا. کميته مرکزی حزب ماست 
حال آنکه اين نامه ها حاوی توصيه هايی درباره مسايل داخلی حزب هستند و از ! نوشته بود 

از قضا  والديميرايليچ  در . اينجا معلوم که ادعای ايستمن در اين ارتباط اصال حقيقت ندارد 
شنهادات و نامه های خود دوران بيماری خود تنها با نهاد های رهبری حزب تماس داشت و پي

شکی نيست که اين نامه ها ، که تمام آنها در . را فقط از اين طريق برای کنگره می فرستاد 
 حزب قرار گرفتند ، مثل هميشه بر روی تصميمات حزبی ١٣ و ١٢اختيار نمايندگان کنگره 

ده اين نامه ها را اما عدم انتشار آنها باين خاطر بود که نگارن. اثرات قابل فهمی داشته اند 
ای از خود بجای " وصيتنامه " بعالوه ، والديميرايليچ اصال هيچ . برای رسانه ها ننوشته بود 

چون روابطی که نامبرده با حزب داشت و يا مناسبات داخلی حزب بطريق . نگذارده است 
های ولی در رسانه . ای را ايجاب نميکرد" وصيتنامه " اولی اصال لزوم تهيه يک چنين 

وصيتنامه "  منشويکی خارج از کشور ، وقتی از   -مهاجران و يا همان مطبوعات بورژوايی
  صحبت می کنند ، در واقع بيکی از همين ياد داشتهای والديميرايليچ اشاره دارند که حاوی " 



  _٣  صفحه         )                    توفان(                                              حزب کار ايران 
بگذريم از اينکه تحريف . توصيه های نامبرده درباره مسايل درونی تشکيالت حزبی هستند 

  .کننده مفروض ، اصال با موضوع اين نامه ها آشنايی ندارد 
 حزب توجه زيادی باين ياد داشتها کرده و به تناسب اوضاع و احوال جاری ١٣کنگره 

" پس با اين تفاصيل تمام داد و قالی که درباره . ذ نمود تصميماتی هم درباره آنها اتخا
مخفی و ساختگی براه افتاده ، افتراهائی خصمانه هستند که نه با تمايالت واقعی " وصيتنامه 

  " . والديميرايليچ  و نه با منافع حزبی که او خود آنرا بوجود آورده قرابتی ندارند 
 بلشويک اول ١۶ايستمن ، شماره " از مرگ لنين کتاب بعد" از مکتوب ترتسکی درباره   ( 

   ) ۶٨ ص  ،١٩٢۵سپتامبر 
پس بچه حقی امروز ، . بديهی است که اين مطالب را کسی غير از ترتسکی ننوشته است 

" وصيتنامه " باتفاق زينوييف  و  کامنف پرچانگی کرده و می گويد که حزب و کميته مرکزی 
  لنين را پنهان می کنند ؟ 

می گويند . ولی هر چيزی يک حدی دارد .  نمی شود جلوی پرچانگی کسی را گرفت البته ،
" به کنگره حزب پيشنهاد کرده که می بايست نسبت به ! خود " وصيتنامه " که رفيق لنين در 

استالين توجه داشت و يا اينکه رفيق ديگری را بجای او در مقام دبير اولی قرار داد " بد خلقی 
ينکه من در قبال خيانتکارانی که ميخواهند حزب را بانشعاب بکشانند بد خلقم ، آری رفقا ، ا! 

حتا اگر امروز نرمش . من اين را پنهان نکرده و چنين قصدی هم ندارم . کامال درست است 
وانگهی ، من در همان اولين . ولی من دست بردار نيستم . در قبال انشعابگران الزم بنظر آيد 

 مرکزی و بعداز کنگره سيزدهم حزب از پلنوم تقاضا کردم که مرا از مقام نشست پلنوم کميته
حتا هر يک از . کنگره حزب اين تقاضا را مورد بررسی قرار داد . دبير اولی حزب بردارد 

ولی همه و از جمله آن . هياتهای نمايندگی هم ، بطور جداگانه اين مساله را بررسی کردند 
 زينوييف در آن حضور داشتند ، باتفاق آرا استالين را موظف هياتی که ترتسکی و کامنف و

با اين وصف ، ديگر چه کاری از دست من برميآيد ؟ کناره . کردند تا در پست خود باقی بماند 
من هرگز خود را از هيچ کاری کنار نکشيده ام . گيری کنم ؟ ولی من اهل اين سبک کار نيستم 

. چون من اين کار را نوعی فرار از مسئوليت ميدانم . يستم اصال چنين حقی برای خود قايل ن. 
. هر وقت که حزب مرا بکاری بگمارد آماده ام . يعنی اينکه من در اتخاذ تصميم مختار نيستم 

ولی مجددا . يکسال بعد ، دوباره از پلنوم تقاضا کردم تا مرا از مقام دبير اولی برکنار نمايد 
  پس چه بايد می کردم ؟ . باقی بمانم مرا موظف کردند تا در مقامم 

چون اين . هم کنگره حزب تصميم گرفت " وصيتنامه " از سوی ديگر ، درباره عدم انتشار 
بعالوه ، در پلنوم کميته . برای کنگره ارسال شده بود و نه برای مطبوعات " ! وصيتنامه "

می اتخاذ شد مبنی  ميالدی تصمي١٩٢۶مرکزی حزب و هم در کميته مرکزی کمينتری بسال 
  . حزب ما مساله مربوط به انتشار اين اسناد مطرح گردد ١۴براينکه در کنگره 

در اين يادداشتها لنين به . تصميم ديگری هم درباره انتشار ساير ياد داشتهای لنين گرفته شد 
. خطای کامنف و زينوييف در قيام اکتبر اشاره دارد و خواهان اخراج آنها از حزب شده است 

ميگويم . دروغ محض است ! تمام حرفها درباره اينکه گويا حزب اين اسناد را مخفی می کند 
  . تمام اين اسناد ، از جمله يادداشتهای لنين درباره لزوم اخراج زينوييف و کامنف از حزب 

بر عکس ، از قضا . حزب بلشويک و يا کميته مرکزی آن هرگز از حقايق فرار نکرده اند 
  حال . بلشويک در اين است که از حقايق نمی ترسد و با آنها روبرو می شود قدرت حزب 
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کافی است که آنرا بخوانيم ، . سخن بگويد " ! وصيتنامه " اپوزيسيون می خواهد با ما با زبان 

لنين " وصيتنامه " از قضا .  چيز خاصی ندارد که بتوان به آن توسل جست تا دريابيم که هيچ
خود ترتسکی " وصيتنامه " آری ، اينکه لنين در . بر بطالن کنونی اپوزيسيون صحه ميگذارد 

ندانسته ، " تصادفی " خوانده و يا خطای کامنف و زينوييف در قيام اکتبر را " نابلشويک " را 
، " نابلشويک " نی چه ؟ يعنی اينکه ما نمی بايست بلحاظ سياسی ترتسکی اين يع. حقيقت دارد 

نبوده ، نمی بايست اينان را بلحظ " تصادفی " نمی بايست کامنف و زينوييف که خطای آنان   
" ولی قابل توجه اينکه ، راجع به خطای استالين در . سياسی مورد اعتماد قرار دهيم 

ولی بد . آری ، لنين به بد خلقی استالين هم اشاره کرده است  . دريغ از يک کلمه" ! وصيتنامه 
خلقی که مترادف با خطا در خط مشی سياسی و در موضع استالين نيست و نمی تواند هم باشد 

  : گوش کنيد ، که می گويد " وصيتنامه " حال به  . 
ينقدر هم. نمی خواهم در باره خصايل شخصی ساير اعضا هيات مرکزی چيزی بگويم " 

ميگويم که ماجرای اکتبر زينوييف و کامنف اصال اتفاقی نبوده و يا نابلشويک بودن ترتسکی ، 
  " نمی بايست اين چيزها را امری شخصی قلمداد کرد 
  .مالحظه می کنيد ، از اين واضحتر ديگر نمی شود 

   
 اپوزيسيون" پالتفرم " در باره  

     
معروف اپوزيسيون را منتشر نکرد ؟ " پالتفرم " زی مساله بعدی اين است که چرا کميته مرک

زينوييف و ترتسکی می گويند که اين کار نشاندهنده آن است که کميته مرکزی و حزب از 
حتا تصور اينکه حزب و . آيا اين ادعا درست است ؟ بهيچوجه ! دارند " وحشت " حقيقت 

نگهی ، صورت جلسات تند وا. حماقتی محض است ! کمبته مرکزی از حقيقت هراس دارند 
. نويسی شده نشستهای پلنوم کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن که ناپديد نشده اند 

اين صورت جلسات هربار در هزاران نسخه چاپ و در بين اعضا حزب توزيع ميشوند که 
ر دعاوی مخالفان و هم نظرات مدافعان خط مشی حزبی را در بر گرفته و دهها و صدها هزا

  )کامال درست است :در سالن.(از اعضا حزب آنها را می خوانند 
ولی حسن اين . اصال اين اسناد را توزيع نمی کرديم ! پس اگر ما از حقيقت ترسی می داشتيم 

کار در چيست ؟ باعضا امکان می دهد تا موضع کميته مرکطی و نظرات اپوزيسيون را با هم 
آيا اين اقدام ما معرف ترس از حقيقت است ؟ در اکتبر سال . مقايسه کرده و بعد تصميم بگيرند 

 هم رهبران اپوزيسيون داد و قال راه انداخته و مثل امروز مدعی شدند که کميته ١٩٢۶
بيخود ... آنها را از حزب مخفی می کند و" پالتفرم" مرکزی از حقايق می ترسد و بهمين دليل 

دند تا شانس خود را در واحدهای مسکو و لنينگراد بر آن ش) رهبران اپوزيسيون(نبود که آنها 
من با مواردی از اين دست در مسکو و لنينگراد آشنايی دارم . ( مورد آزمايش قرار دهند ... و 
 (  

بطوريکه . ولی اين کار بکجا کشيد ؟ در عمل کارگران ، کموناردها با اپوزيسيون درگير شدند 
تا جايی که ديگر جرات نداشتند تا به واحدها . ختند رهبران اپوزيسيون ناگزير از صحنه گري

حال کيست که از حقيقت می ترسد ، اپوزيسيون يا کميته . رفته و آزمايش خود را دنبال نمايند 
  شهامت خود را از دست ) حقيقتی عريان ( مرکزی ؟ اين اپوزيسيون بود که از ترس حقيقت 
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و حاال ؟ خودمانيم ، مگر امروز در واحد های ما بحثی نمی شود ؟ چرا ، در تمام واحدها . داد 

ولی در ميان آنها حتا يک واحد هم نيست و اگر هست تما نشان بدهيد ، که . بحث می شود 
حتا در . ون دخالت اپوزيسيون و بدون بحث برگزار کرده باشد  ماه اخيرش را بد۴-٣نشستهای 

آيا اين حقيقت ندارد که اپوزيسيون و . آن واحدهاييکه فقط يک فرد از اپوزيسيون حضور دارد 
 ماه اخير همه جا و در هر کجا که می توانست ، در واحدها با قطعنامه های مخالف ۴-٣در اين 

پس چرا ترتسکی و زينوييف و برای بيان ) . حقيقت دارد چرا : در سالن( خويش وارد شد ؟ 
  نقطه نظرات خود به واحدها نمی روند ؟ 

يک نکته قابل توجه ديگر اينکه در ماه اوت سال جاری و بعداز پلنوم کميته مرکزی حزب و 
کميته مرکزی کمينترن ، ترتسکی و زينوييف نامه ای برای کميته مرکزی حزب فرستاده و در 

ولی بشرطی که . ته اند که قصد شرکت در گردهمايی فعالين  حزبی در مسکو را دارند آن نوش
   درمقابل، کميته مرکزی. کميته مرکزی مخالفتی با اين کارنداشته باشد

مرکزی پاسخ داد که اين کار مانعی ندارد مشروط باينکه آنها و بعنوان اعضا کميته مرکزی بر 
اين پاسخ کميته مرکزی عينا برای ( ی بعمل نياورند عليه تصميمات کميته مرکزی اقدام

  ) . سازمان محلی هم ارسال گرديد 
  

حال شما فکر می کنيد که چه اتفاقی افتاد ؟ آنها از شرکت در گردهمايی بکلی صرفنظر کردند 
  ) خنده همگانی : در سالن . ( 

 ولی نه حزب و کميته .آری رفقا ، واقعا در ميان ما کسانی هستند که از حقيقت می ترسند 
حال چرا کميته . مرکزی آن ، بلکه اين رهبران اپوزيسيون هستند که از حقيقت وحشت دارند 

اپوزيسيون را منتشر نکرد ؟ در اصل باين دليل که کميته مرکزی نمی " پالتفرم" مرکزی 
ور کلی خواست و يا اساسا اجازه نداشت تا فراکسيون ترتسکی و دسته بنديهای فراکسيونی بط

در باره يکپارچگی "  قطعنامه -لنين در قطعنامه کنگره دهم حزب. را بنحوی برسميت بشناسد 
معذالک . وجه مشخصه فراکسيونيسم است " پالتفرمی " آورده است که وجود هر   " حزب 

 يعنی از -تدوين و خواهان انتشار آن از طرف کميته مرکزی گرديد" پالتفرمی " اپوزيسيون 
" پالتفرم " با اين وصف ، انتشار .  ق بر عليه تصميم کنگره دهم حزب اقدام کرداين طري

مذکور از جانب کميته مرکزی چه معنی ميداد ؟ باين معنا بود که کميته مرکزی در نقض 
ولی مگر می شد . تصميم کنگره دهم حزب و در طرح فراکسيونيستی اپوزيسيون سهيم است 

  ته مرکزی کمينترن مرتکب يک چنين خطايی شوند ؟ که کميته مرکزی حزب و يا کمي
بديهی است ، آن کميته مرکزی که خود را محترم می شمارد ، بخود اجازه اين کار را نداده و 

  )کامال درست است : در سالن . ( در يک چنين اقدام فراکسيونيستی سهيم نمی گردد 
 قطعنامه ای که توسط -"ارچگی در باره يکپ" بعالوه ، در همين قطعنامه کنگره دهم حزب 

کنگره حزب بدون استثنا بتمام گروههايی که بر "  آمده است که -لنين با دست نوشته شده است
و "  مبنای اين يا آن پالبفرم تاسيس شده اند دستور اکيد می دهد تا فورا خود را منحل نمايند 

قيد و شرط از حزب را عدم اجرای اين تصميم کنگره حزب اخراج فوری و بدون " اينکه 
  " . بدنبال خواهد داشت 
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حال فرض کنيم که کميته . در اينجا سخن بر سر يک دستورالعمل واضح و روشن است 

وزيسيون را منتشر می کردند اپ" پالتفرم " مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن ، از قضا 
ولی اين کار چه معنی ميداد ؟ آيا همان معنا را داشت که در قطعنامه کنگره حزب آمده مبنی ! 

بر عکس ، باين معنا بود که . ؟ مسلما خير " پالتفرمی " بر انحالل تمام گروهها و با هر 
و فراکسيونها هستند و کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن خود مانع انحالل گروهها 

ولی مگر می شد که کميته . اپوزيسيون ياری می دهند " پالتفرم"يا بسازمانيابی آنها بر اساس 
مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينتری بيک چنين اقدام انشعابگرانه ای رضايت بدهند ؟ 

د نامی اپوزيسيون و با شرح فوق ب" پالتفرم " و خالبصه اينکه . بديهی است که نمی شد 
حزب را دنبال می کرد و بهمين دليل انتشار آن ميتوانست به حزب و دولت ما صدمات جبران 

اپوزيسيون فی الواقع اينطور وانمود شده که گويا " پالتفرم " چون در . ناپذيری وارد نمايد 
حزب ما آماده است تا انحصار بارزگانی خارجی را لغو و تمام خسارات ، حتا خسارات ناشی 

ولی همه ميدانيم که اين يک اتهام ساده لوحانه به حزب ما ، به طبقه . ز جنگ را هم بپردازد ا
حاوی اين قبيل اتهامات در باره " پالتفرمی " حال اگر ما می آمديم و . کارگر و دولت ما است 

در اينصورت ، هيچ می دانيد که کار بکجا می کشيد ؟ ! حزب و دولتمان را منتشر می کرديم 
کار بايجا می کشيد که بورژوازی بين المللی فشار باز هم بيشتری بما وارد . يلی ساده است خ

 آنهم امتيازاتی که پذيرش آنها اصال برای ما ممکن -کرده و ضمن مطالبه امتيازاتی ديگر
 ما را با جنگ -... )مثل لغو انحصار بازرگانی خارجی ، پرداخت غرامتهای جنگی و ( نيست 

 اعضايی مثل ترتسکی و -وقتی که اعضا کميته مرکزی.تهديد قرار می داد نيز مورد 
 حزب ما را در پيش امپرياليستهای تمام کشورها اينطور جلوه نی دهند که شرح آن -زينوييف

امتيازاتی تا حد لغو ! رفت و يا بانها اطمينان می دهند که گويا ما آماده دادن بيشترين امتيازاتيم 
آقايان بورژوا ، از اين : اين يک معنا بيشتر نمی تواند داشته باشد !  خارجی انحصار بازرگانی

هم بيشتر به حزب بلشويک فشار بياوريد ، بلشويکها را با جنگ تهديد کنيد ، چون آنها برای 
  .دادن هر امتيازی آماگی دارند ، کافی است که شما فشار الزم را بر آنها وارد نماييد 

   
 کردن حزب ما در نزد آقايان امپرياليستها توسط زينوييف و ترتسکی برای اين در واقع ، بد نام

" پالتفرم "  و -است که مشکالت ما در عرصه سياست خارجی بيشتر و عميقتر شوند
ولی اين کار بزيان چه کسی تمام می شود ؟ مسلما . اپوزيسيون چيزی غير از اين نمی خواهد 

اما اين .  حزب کمونيست شوروی  و دولت ما  بطور کلی بزيان پرولتاريای شوروی ، بزيان
  . کار بچه کسی خدمت می کند ؟ به امپرياليستهای تمام کشورها 

 آيا کميته مرکزی حزب ميتوانست برای انتشار اراجيفی از اين -حال من از شما می پرسم
  .دست در مطبوعات ما اعالن آمادگی نمايد ؟ مسلما جواب منفی است 

اپوزيسيون سرباز زد و " پالتفرم " ين داليل بود که کميته مرکزی حزب از انتشار آری ، با
  . آنرا مردود شمرد 

  
زينوييف خيلی استادانه در اينجا سعی کرد تا ثابت نمايد که لنين . حال می رسيم به مساله بعدی 

ن ادعای خود چرا ؟ او برای اثبات اي! همواره  و در هر موقعيتی طرفدار مباحثات بوده است 
  چون پيش از برگزاری و حتا در جريان کنگره : بيک عمل انجام شده توسل جسته و می گويد 
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وييف در ياد آوری اين اما زين. دهم حزب نيز پيرامون پالتفرمها بحثی صورت گرفته بود 
که بگويد که لنين و از پيش از برگزاری کنگره حزب اين بحث ! کرد " فراموش " واقعيت ،

که بگويد که در قطعنامه کنگره دهم حزب در ! کرد " فراموش " او . را يک خطا می دانست 
 -ی دهد همان دستنوشته لنين که فرايند تکامل حزب ما را نشان م-"يکپارچگی حزب " باره 

پالتفرمی " بلکه انحالل تمام گروهها و با هر ! نيست " پالتفرمها " سخن بر سر بحث در باره 
تا باظهارات لنين در کنگره دهم حزب ! کرد " فراموش" زينوييف . در مد نظر قرار دارد " 

" او " . در آينده هيچ اپوزيسيونی در حزب مجاز شمرده نشود " اشاره نمايد مبنی براينکه 
را بکلی مردود " باشگاه مباحثات " که بگويد که لنين تبديل حزب ما بيک ! کرد " فراموش 

 . می دانست 
حال برايتان يک نمونه مياورم حاکی از اينکه لنين و در پيش از برگزاری کنگره دهم حزب 

  : چه تصوری از اين قبيل بحثها داشت 
البته ، بی احتياطی جايز .  چيزی بگويم امروز فرصتی است تا من هم در باره اين مساله" 

معذالک بايد باين نکته اشاره نمايم که در ميان شما هستند کسانی که اين بحث را بمثابه . نيست 
همينقدر ميگويم که بنظر من اين تجمل بکلی خود سرانه . يک تجمل افراطی بحساب نمياورند 

  " . مرتکب يک خطا شده ايم بوده و ما هم با قبول بحثی از اين دست ، بدون شک 
   ) ١۶ ص -نگاه کنيد بصورت جلسه کنگره دهم حزب( 

اما در باره اپوزيسيون ، آن اپوزيسيونی که احتمال داشت که بعد از کنگره دهم حزب سر 
  : برآورد ، لنين مطالب زير را در کنگره ابراز کرد 

پوزيسيونی را مجاز سخن بر سر حزبی است بهم پيوسته ، حزبی که در درون هيچ ا" 
  ... " .  اين است جمع بندی سياسی ما از وضعيت موجود -نميشارد

  : و در عبارتی ديگر 
و بنظر من کنگره حزب نيز . رفقا از اين پس ما ديگر بهيچ اپوزيسيونی احتياج نداريم " 

 تمام ناگزير بهمين جمع بندی خواهد رسيد ، ناگزير قبول خواهد کرد که کار اپوزيسيون ديگر
  ! " . شده ، به آخر خط رسيده و اينکه ما ديگر از اپوزيسيون خسته شده ايم 

   )۶٣ و ۶١همينجا ، ص ( 
 

  .اين بود نقطه نظر لنين در باره بحث و در باره اپوزيسيون بطور کلی 
  

   "نيروی سوم"   اپوزيسيون و  
  

 و ارتباط آنها با شماری اهميت گزارش رفيق منشينسکی در باره گاردهای سفيد. مساله بعدی 
  چاپخانه غير مجاز و ضد حزبی ترتسکيستها در چيست ؟ " همکاران " از 

ما می بايست اکاذيب و اتهاماتی را که اپوزيسيون در اوراق ضد حزبی خود اشاعه داده : اوال 
بگذريم از اينکه اپوزيسيون بهمه و هر کسی اطمينان می دهد که ماجرای . تکذيب می کرديم 

  ارد سفيديها مبنی براينکه آنان بنحوی با هم پيمانان اپوزيسيون ، با کسانی مثل شچدرباکف  و گ
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تورسکوی  و ديگران ارتباط داشته اند ، ساختگی و دروغ بوده و بخاطر بی اعتبار کردن 

  ! سيون براه افتاده است اپوزي
 حاکی از - گزارشی بر اساس اظهارات دستگير شدگان-حال آنکه گزارش رفيق منشينسکی

چاپخانه غير مجاز و ضد حزبی ترتسکيستها با عوامل ضد " کارکنان " اينکه تعدادی از 
 انقالبی گارد سفيد مربوطند و مربوط هم هستند ، ديگر هيچ جايی برای شک و ترديد باقی

  . از قرار معلوم اپوزيسيون بر آن است تا اين حقايق و اسناد را انکار نمايد . نگذارده است 
افشا " درفش کمونيسم " الزم بود تا اکاذيب ارگان ماسلوف در برلين ، موسوم به :  و ثانيا 

 همين - ارگان ماسلوف خائن-نا گفته نماند که آخرين شماره اين ورق پاره مستهجن.  گردد 
حاوی اتهاماتی نسبت بما است و اسرار محرمانه دولت شوروی . اال بدستمان رسيدح

 - البته رياکارانه-در اين ارگان مطبوعاتی. سوسياليستی را به بورژوازی لو داده است 
اظهارات دستگير شدگان گارد سفيدی و همدستان آنها از چاپخانه غير مجاز و ضد حزبی 

  )  عجب حکايتی : در سالن . (ه است ترتسکيستها علنا انتشار يافت
ولی ماسلوف اين خبر های محرمانه را از کجا بدست آورده ؟ و اين در حالی است که هنوز 

 هسته ای که تا آنجا پيشرفته که می -همه گارد سفيديها دستگير نشده اند و هسته مرکزی آنها
 هنوز تحت تعقيب قرار درد -تواند توطئه هايی از نوع توطئه پيلزودسکی  را هم سازمان دهد

از شما چه پنهان که ماسلوف اين خبرها را از اظهارات ترتسکی و زينوييف و اسميلگا و . 
حال آنکه بموجب يک . ديگر افراد اپوزيسيون در کميته مرکزی کمينترن بيرون آورده است 

ات داخلی کميته دستورالعمل قبلی ، نامبردگان مجاز نبودند تا رونوشت جداگانه ای از اظهار
معذالک ، آنها رونوشتی تهيه کرده و حتا الزم . مرکزی کمنترن را در اختيار داشته باشند 
! ولی دادن اين خبرها به ماسلوف و برای انتشار ! ديدند تا آنرا برای ماسلوف هم ارسال نمايند 

حت پيگرد قرار چه معنايی دارد ؟ يعنی اينکه آن گارد سفيد يها که هنوز دستگير نشده  و ت
  . چون بلشويک ها قصد دستگيری آنها را دارند. دارند هشيار باشند 

آيا اين اقدام قابل تاييد  و يا اصال يک کمونيست می تواند دست بيک چنين کاری بزند ؟  مسلما     
( استالين حزب کمونيست  :  " بعالوه ، ببينيد که مقاله  ماسلوف چه عنوانی دارد . نمی تواند 
در سالن " . ( نامه ای از شوروی -دسيسه گارد سفيدی. شوروی را تجزيه می کند ) بلشويک 

  )  اين دروغ  و تزوير است : 
با اين تفاسيل ، حال که ماسلوف  و بياری ترتسکی  و زينوييف علنا اين اظهارات جعلی را 

رها را ناديده گرفته و به  در اين حالت آيا می توانيم همه اين کا-بنام دستگيرشدگان منتشر کرده
پلنوم کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن حساب پس نداده و در قبال اتهامات واره 
حقايق و اظهارات حقيقی را قرار ندهيم ؟ پس باين داليل بود که کميته کرکزی حزب و کميته 

  .  نمايد مرکزی کمينترن از رفيق منشينسکی خواستند تا در باره حقايق گزارشی تهيه
  ولی چه نتيجه ای از اين اظهارات ، از گزارش رفيق منشينسکی می توان گرفت ؟ 

آيا می شود گفت که ما اپوزيسيون را متهم کرده و يا امروز متهم می کنيم که توطئه ای نظامی 
آيا ما اپوزيسيون را متهم کرده و يا امروز متهم می کنيم که در . سازمان داده است ؟ بهيچوجه 

  . توطئه از اين دست شرکت داشته است ؟ مسلما خير 
  ) در آخرين پلنوم يک چنين اتهامی مطرح شد :  مورالف  در سالن (
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پخانه غير مجاز و ضد حزبی و در باره در ارتباط با چا. اين حرف درست نيست ، مورالف 

 يکی از طرف -روشنفکران غير حزبی آنانکه با اين چاپخانه در تماس بودند ، دو اطالعيه
شما . کميته مرکزی حزب و ديگری از جانب کميته مرکزی کمينترن صادر شده و موجودند 

 براينکه ما اپوزيسيون را در اين اسناد دريغ از يک کلمه ، حتا يک کلمه هم پيدا نمی کنيد مبنی
کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن در اين ! متهم بيک توطئه نظامی کرده باشيم 

اسناد می گويند که اپوزيسيون و در مسير سازماندهی چاپخانه غير مجاز با روشنفکران 
 با - شد همانطور که معلوم-بورژوا تماس گرفت و اينکه شماری از اين روشنفکران بسهم خود

من از مورالف می . گارد سفيديها همکاری داشته و يک توطئه نظامی را تدارک می ديدند 
خواهم که باسناد منتشره از طرف دفتر سياسی کميته مرکزی حزب و رياست کميته مرکزی 

البته ، . کمينترن مراجعه کرده و اگر چيزی در باره ادعای خود در آن يافت بما نشان دهد 
اينکار موفق نخواهد شد ، چون اصال يک چنين قسمتی در اطالعيه های فوق الذکر مورالف  ب

  . وجود ندارد 
  پس ما اپوزيسيون را بچه چيزی متهم کرده و هنوز هم متهم می کنيم ؟ 

باينکه بدنبال سياست انشعابی خود يک چاپخانه ضد حزبی غير مجاز سازمان داده است : اوال 
 .  

يان سازماندهی اين چاپخانه با روشنفکران بورژوا  وارد نوعی زد و بند باينکه در جر: ثانيا 
شد ، با روشنفکرانی که بعضًا  و همانطور که معلوم شد مستقيما با ضد انقالبيون توطئه گر 

  .مربوط بوده اند 
باينکه روشنفکران بورژوا  را مجذوب خود کرده و با آنها بر عليه حزب همدست شد و : ثالثا 
  . افتاده است " نيروی سوم "  بدامان اين باصطالح - نا خواسته و نه طلبيده-اينبنابر

در غير ! از قرار معلوم اپوزيسيون باين روشنفکران بورژوا بيشتر از حزب خود اعتماد دارد 
خاصه آنانکه در ارتباط با ! را طلب نمی کرد " تمام دستگير شدگان " اينصورت ، آزادی 
حتا افرادی مثل  شچدرباکوف  و تورسکوی  و بلشا کوف و . بدام افتاده اند چاپخانه غير مجاز 

اپوزيسيون مايل بداشتن يک . ديگران ، که معلوم شد که با عوامل ضد انقالبی پيوند داشته اند 
ولی برای رسيدن باين مقصود از روشنفکران . چاپخانه غير مجاز و ضد حزبی بود 

ماری از اين روشنفکران بورژوا ، همانطور که معلوم شد ، ليکن ش. بورژوايی ياری طلبيد 
   رفقا ، در اينجا سخن بر سر يک چنين رشته ای است -مستقيما با ضد انقالبيون در تماس بودند

 دسته ای از عوامل ضد شوروی باپوزيسيون  - نا خواسته  و نه  طلبيده-ولی در اين ميان
از فعاليت انشعابی اپوزيسيون در مسير اميال وصل گرديد ، همان دسته ای که می خواست 

پس با اين تفاصيل اين پيشگويی لنين در دهمين کنگره حزب بحقيقت . خويش استفاده نمايد 
  : پيوست که گفته بود 

 بيقين سعی خواهد کرد تا در يکی از مبارزات - يعنی همان بورژوازی-"نيروی سوم " که 
صورت موفقيت از فعاليت اپوزيسيون در مسير اهداف داخلی حزب ما حضور پيدا کرده و در 

" نگاه کنيد به قطعنامه کنگره دهم حزب در باره . ( طبقاتی خود استفاده خواهد کرد 
  " ) يکپارچگی حزب 

می گويند که عوامل ضد انقالبی تا مدتها و بدون اينکه با اپوزيسيون ارتباط داشته باشند در 
  ولی بعدها . اين درست است .  مقاومت می کردند - فی المثل در جبهه ها-ارگانهای شوروی
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اما اپوزيسيون در اين ميان چه . مل توسط ارگانهای شوروی دستگير و تيرباران شدند اين عوا

می گويد ؟ آزادی آن روشنفکران بورژوايی را طلب می کند که در چاپخانه غير مجاز دستگير 
اين همان عاقبتی . رفقا ، اين ديگر يک ضايعه است . و با عوامل ضد انقالب همدست بوده اند 

ولی اپوزيسيون ما بجای اينکه . ت انشعابی اپوزيسيون کارش بآن ختم می گردد است که فعالي
بتمام اين خطرات بيانديشد ، بجای فکر کردن بسقوطی که خود نيز در آن قرار می گيرد ، در 
مسير بد نام کردن حزب ما حرکت  می کند و با تمام نيرو تالش دارد تا حزب ما را متالشی و 

  .يا تجزيه نمايد 
ی گويند که يکی از افسران دوران قبل در کشف سازمانهای ضد انقالبی به ارگان ضد م

 همان افسری که -اپوزيسيون با خشم فرياد می زند که اين افسر. خرابکاری ما کمک می کند 
 عامل سازمان -با او همدست بودند... ياران اپوزيسيون  و شچدرباکوقها  و تورسکويها و 

ولی چه چيزی در اينجا اشکال دارد ؟ اينکه يکی از افسران دوران . اطالعات حکومت است 
  قبل بحکومت شوروی کمک می کند تا توطئه های ضد انقالبی را کشف نمايد ؟ 

وانگهی ، چه کسی می تواند اين حق را از حکومت شوروی بگيرد که از افسران دوران قبل 
نه اين است که با اين افسر دوران کهن ، در کشف سازماندهی ضد نقالبی استفاده نمايد ؟ مگر 

نه بعنوان عامل سازمان اطالعات ما ، بلکه بمثابه يکی از افسران دوران کهن تماس گرفتند تا 
از او بر عليه حزب و حکومت شوروی استفاده نمايند ؟ تمام مساله اينجا است و اين هم برای 

 بدون -عات ما در تعقيب اين رد پاهاولی سازمان اطال. اپوزيسيون ما اصال خوشايند نيست 
و تازه .  بچاپخانه غير مجاز و ضد حزبی ترتسکيستها دست يافت -اينکه انتظار داشته باشد

متوجه شد که آقايان شچدرباکوف  و تورسکوی  و بلشاکوف با اپوزيسيون و هم با گروهی از 
ا هر يک بطريقی در  ب- با افسران سابق کلچاک مثل کوستروف  و نويکوف-ضد اتقالبيون

رفقا ، قضيه از . گزارش رفيق منشيسکی در اين باره همين امروز بدستمان رسيد . تماسند 
فعاليت انشعابی اپوزيسيون کارش . اينقرار است و اين همان بخش زيانبار اپوزيسيون ما است 

ی باتفاق با روشنفکران بورژوازی کشيد و اتفاق با روشنفکران بورژوازی نيز همگام
  . اين است آن حقيقت تلخ -اپوزيسيون با انواع عوامل ضد انقالبی را تسهيل کرد

  
  می کند  " آماده " اپوزيسيون چگونه خود را برای کنگره حزب 

  
در اين ارتباط زينوييف  و ترتسکی با خشم . راجع به تدارک کنگره حزب : مساله بعدی 

حيرت آور اينکه .  تالفی تدارک ديده ايم زيادی مدعی شدند که گويا ما کنگره حزب را بقصد
حال آنکه پلنوم کميته مرکزی حزب و کميته . بچيز ديگری توجه ندارند " تالفی " آنها غير از 

مرکزی کمينترن بيش از يکماه قبل در باره چگونگی بحث در کنگره حزب  تصميماتی گرفته 
گره حزب چيست ؟ باين منظور و از مگر تدارک کن.  در اين باره آنها چيزی  نمی گويند -اند
و تند نويسی .  ماه پيش تا کنون در واحد ها و ديگر سازمانهای حزبی بحث می شود ۴ تا ٣

 ماه اخير ، آغاز شده ۴ تا ٣صورت جلسات و تصميمات پلنوم در نيمه آخر سال خاصه در اين 
  ... يرند و که تمام مسايل مربوط به سياست داخلی و خارجی را در بر می گ. است 
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اگر تشديد فعاليت توده های حزبی ، متمايل کردن آنها بسمت مهمترين مسايل مربوط به 

پس !  کنگره نيست اگر اين اقدامات تدارک... سياست حزب ما و بسيج آنها برای کنگره 
  چيست ؟ و اصال اين کارها را چگونه بايد تعبير کرد ؟ 

اينکه سازمانهای حزبی اپوزيسيون را تاييد نمی کنند ، گناه کيست ؟ بديهی است که اپوزيسيون 
چون اپوزيسيون است که خط مشی ورشکستگی کامل را در پيش گرفته . خود مقصر است 

د حزبی ، حتا همدستی با  ماسلوف خائن را در قبال حزب  سياست همدستی با عوامل ض. است 
حتما  زينوييف  و ترتسکی بر اين باورند که ما می بايست کنگره . و کمينترن دنبال    می کند 

از طريق سازماندهی ! حزب را از طريق سازماندهی يک چاپخانه غير مجاز و ضد حزبی 
ام کردن حزبمان در برابر امپرياليستهای از طريق بد ن! اجتماعات غير مجاز و ضد حزبی 

حال اينکه يک چنين تعبيری ! تمام کشورها و از طريق پاشاندن و تجزيه حزب تدارک ميديديم 
از مساله ، يک چنين دريافتی از تدارک کنگره حزب که شرح آن رفت ، تا چه اندازه حيرت 

ون در باره تالفی داد و قال ولی چرا اپوزيسي. شما خودتان قضاوت خواهيد کرد ! آور است 
براه انداخته است ؟  چون حزب می خواهد  تدابيری قاطع ، تدابيری تا حد اخراج در قبال 

  . اخاللگران  و انشعابگران اتخاذ نمايد 
چون . آری ، حزب در قبال اخاللگران  و انشعابگران دست بتالفی می زند و خواهد زد 

.  بهيچوجه ميل بتجزيه نداشته و نمی خواهد تجزيه شود - نه قبل و نه در جريان کنگره-حزب
اگر قرار بود که حزب بانشعابگران پرنخوت و با همدستانی مثل  شچدرباکوفها اجازه دهد که 

خاصه اينکه . از قضا چاره ای جز خودکشی برايش باقی نمی ماند ! حزب را از ميان ببرند 
  .  قت نداريم ما تا برگزاری کنگره حزب فقط يکماه بيشتر و

می دانيد که . در ارتباط با مسايلی از اين دست ، ظاهرا رفيق لنين نظر ديگری داشته است 
 ميالدی پيشنهاد کرد که  اشيپنيکوف  از کميته مرکزی و از حزب اخراج ١٩٢١لنين بسال 

ولی نه بخاطر سازماندهی يک چاپخانه ضد حزبی و نه بدليل اتفاق با روشنفکران . گردد 
ورژوا ، بلکه فقط باين علت که نامبرده جرات کرد تا در يک واحد حزبی تصميمات شورای ب

حال شما می توانيد اين رفتار لنين را با آنچه . عالی اقتصاد مرکزی را مورد انتقاد قرار دهد 
ه خواهيد ديد که ما تا چه انداز. که ما امروز در قبال اپوزيسيون در پيش گرفته ايم مقايسه کنيد 

  . اخاللگران  و انشعابگران را تحمل کرده ايم 
 و پيش از قيام اکتبر ، بارها پيشنهاد کرد  که ١٩١٧بعالوه ، مسلما اطالع داريد که لنين بسال 

چون آنها يکی از تصميمات منتشر نشده حزب را . کامنف  و زينوييف  از حزب اخراج شوند 
ايی مورد انتقاد قرار داده بودند و فقط باين در يک نشريه نيمه سوسياليستی  و نيمه بورژو

ولی بسيارند تصميمات محرمانه کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن که . خاطر 
اپوزيسيون آنها را در نشريه بورژوايی و ضد شوروی و ضد انقالبی ماسلوف در برلين 

حمل بی اندازه خود ، و با اين ت! ؟ و ما همچنان آنرا تحمل می کنيم !انتشار داده است 
اما اپوزيسيون . بانشعابگران حاضر در اپوزيسيون امکان ميدهيم تا حزب ما را از هم بپاشانند 

در ( . ا ولی ما هم نميتوانيم تا بينهايت تحمل کنيم ، رفق! بيشرمی را ديگر از حد گذرانده است 
  ) کامال درست است ، دست زدن جمعی : سالن 
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از دستگيری اخاللگران اخراج شده از حزب ، آنانکه فعاليت ضد شوروی داشته اند صحبت 

مادام که بر عليه . آری ، ما آنها را دستگير می کنيم و باز هم دستگير خواهيم کرد . می شود 
  ) اين کار کامال درست است : در سالن .   ( ت می کنند حزب ما و حکومت شوروی فعالي

. اين حرف درست نيست ! می گويند که تاريخ حزب ما نمونه ای از اين دست نداشته است 
؟ چه کسی نميداند که اعضا " حقيقت کارگری " پس گروه مجانسنيکوف چه بود ؟ و يا گروه 

  کامنف  دستگير گرديدند ؟ اين گروهها با کمک مستقيم زينوييف  و ترتسکی  و 
 سال پيش دستگير کرد ، چه دليلی ۴ يا ٣اگر ميشد که اخاللگران اخراجی از حزب را در 

دارد که امروز نشود اين کار را انجام داد ؟ خاصه اينکه شماری از اعضا اپوزيسيون 
  ! ترتسکيستی تا آنجا پيش رفته اند که مستقيما با ضد انقالبيون همکاری می کنند 

( در اين گزارش آمده است که کسی بنام  اشتپانوف . شما گزارش رفيق منشيسکی را شنيديد 
 بانويکوف  و -عضو حزب و طرفدار اپوزيسيون ، مستقيما با ضد اتقالبيون) نظامی

چيزی که  اشتپاکوف هم در اظهاراتش آنرا منکر نشده .  تماس داشته است -کوستروف و بقيه
 چه بکنيم ؟ او - که هنوز هم نسبت باپوزيسيون تعلق خاطر دارد- اين آدمحال ما بايد با. است 

را دوباره بارتش بفرستيم و يا دستگيرش کنيم ؟ با اين وصف آيا تعجيبی دارد  که سازمان 
 -کار کامال درستی می کند: در سالن ( اطالعت ما  اين قبيل افراد را دستگير   می کند ؟  

  ) تشويق همگانی 
 گفت که اگر ما در قبال اخاللگران  و انشعابگران نرمش نشان دهيم ، حزب بکلی از لنين می

بهمين دليل است که من فکر می کنم که ديگر . اين حرف کامال درست است . هم خواهد پاشيد 
دوران نرمش در قبال رهبران اپوزيسيون تمام شده و زمان آن رسيده است که ترتسکی و 

آری ، اين کامال درست است : در سالن . ( رکزی حزبمان اخراج کنيم زينوييف را از کميته م
 (  

و ما ناگزير بايد آنرا بکار . وانگهی ، تازه اين يک جمع بندی مقدماتی و تدبيری حداقل است 
  . گيريم تا حزب را از گزند فعاليت انشعابی اخاللگران در امان نگهداريم 

 کميته مرکزی حزب و کميته مرکزی کمينترن در ماه نا گفته نماند که در آخرين نشست پلنوم
اوت سال جاری شماری از اعضا پلنوم از من و بخاطر نرمش در قبال ترتسکی و زينوييف 

چون من در اين پلنوم پيشنهاد کردم که از اخراج فوری ترتسکی و زينوييف . ايراد گرفتند 
شايد من در آن زمان خيلی )  داريم ما هنوز هم باين کار ايراد: در سالن  . ( صرفنظر شود 

افراط کرده و دچار اشتباه بودم که خط مشی ماليمتر در قبال ترتسکی  و زينوييف را پيشنهاد 
ما هنوز هم شما : رفيق پتروسکی می گويد . اين حرف کامال درست است: در سالن . ( کردم 

  ) را بخاطر اين کار سرزنش می کنيم 
 ماه اخير تجربه کرده ايم و بعد ٣تمام اين خبرها ، با آنچه که ما در اين ولی حاال رفقا ، بعد از 

ويژه خود در هشتم اوت وعده داد  که فراکسيون خود را " توضيح " از اينکه اپوزيسيون در 
 بعد از -تعطيل  می کند و شما هم شاهد بوديد ، ولی باز هم برای حزب دردسر درست کرده

يعنی اينکه حاال ديگر اين رفقا هستند که پيش قدم . رمش جايز نيست همه اينها ديگر بهيچوجه ن
همراه با : در سالن .  ( شده و اخراج ترتسکی  و زينوييف از کميته مرکزی را طلب می کنند 

فرياد زده می شود که ترتسکی . دست زدن ممتد و فرياد ، درست است ، کامال درست است 
  )را بايد از حزب اخراج کرد 
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  . ولی رفقا ، در اين مورد اين حزب است که تصميم می گيرد 

حال اگر قرار است که ما ترتسکی  و زينوييف را از کميته مرکزی حزب اخراج کنيم ، می 
.  بفعاليت انشعابی اپوزيسيون را برای قضاوت کنگره آماده کنيم بايست تمام وسايل مربوط

کلی چيزها  انبار شده  که  به کنگره امان خواهد داد  تا در اين مورد تصميم شايسته ای اتخاذ 
  . نمايد 

زينوييف در گفتار خود بمساله جالبی اشاره کرد مبنی براينکه خط مشی حزب : مساله بعدی 
در اين باره ! بوده است "  درست " و خط مشی اپوزيسيون  "  غلط  " در اين دوسال اخير 

مطلبی در توضيح ورشکستگی خط مشی اپوزيسيون  . منهم می خواهم مطلب کوتاهی بگويم 
رفقا ، از شما انتظار دارم که باين مطلب . و صحت سياست حزب ما در اين دوسال اخير 

رييس . لطفا ادامه بديند : ق می کنند و می گويند در سالن همه تشوي.  ( بيشتر توجه نماييد 
  . ) لطفا ادامه بدهيد : آيا کسی مخالف است ؟ همه می گويند : جلسه می پرسد 

براستی بزرگترين خطای اپوزيسيون ، خطايی که باعث ورشکستگی سياست اپوزيسيون 
  گرديده چيست ؟ 

د تا لنينيسم را قلب کند ، ترتسکيسم بزرگترين خطای اپوزيسيون اين است که سعی داشته و دار
زمانی بود که کامنف  و زينوييف از لنينيسم در قبال حمالت ترتسکی . را بجای لنينيسم بنشاند 

معذالک ، آنها . در آن زمان ، تازه ترتسکی هم تا اين اندازه بيشرم و حيا نبود . دفاع ميکردند 
 چون با ديدن مشکالت تازه -نوييف  و کامنفاما بعدها ، زي. در موضع لنينيسم قرار داشتند 

 تغيير جهت داده و بسمت ترتسکی درغلتيده و باتفاق چيزی شبيه بلوک اوت و -بوحشت افتادند
پس در . و باين ترتيب بود که آنها با ترتسکيسم در آميختند . يا حتا بدتر از آنرا براه انداختند 

نبوده ، به " تصادفی "  اکتبر  زينوييف  و کامنف اينجا نيز پيشگويی لنين مبنی بر اينکه خطای
بيخود نيست که امروز  زينوييف  و کامنف از لنينيسم جدا شده و بسود . حقيقت پيوست 

اين ميرساند که اپوزيسيون امروز با مورد قبلی فرق می کند و . ترتسکيسم مبارزه می کنند 
ولی رسالت اصلی . ونی است همين تفاوت باعث بيشرمی  بيشتر ترتسکی در وضعيت کن

بلوک متحد امروزی ، بلوکی که باز هم ترتسکی در راس آن قرار دارد چيست ؟ اين است که 
و . حزب را بمرور ، قدم به قدم از مسير لنينيسم خارج کرده و بسمت ترتسکيسم منحرف نمايد 

 حزب می خواهد اما. اين همان بزرگتری اشکال اپوزيسيون است که پيشتر بدان اشاره کردم 
در اينصورت ، بديهی است که حزب باپوزيسيون پشت کرده و . يک حزب لنينی باقی بماند 

با اين وصف ، پيداست که چرا رهبران ديروز حزب . پرچم لنينيسم را باالتر و باالتر ببرد 
  . امروز خيانتکار شده اند 

شخصی ، مثل بدخلقی استالين ولی اپوزيسيون اصرار دارد تا شکست خود را با توسل بمسايل 
!  يعنی با ارزانترين توضيح . دهد " توضيح ... ! " مثل سماجت بوخارين  و ريکوف و ! 

حال آنکه ستيز ترتسکی در قبال لنينيسم بسال . ولی اين يک بازی کودکانه است و نه توضيح 
ی مرتب با  ترتسک١٩١٧ ميالدی تا انقالب فوريه ١٩٠۴از .  ميالدی باز می گردد ١٩٠۴

در اين فاصله اما ، اين حزب . منشويک ها می گشت و با شدت بر عليه حزب لنين ميجنگيد 
چرا ؟ نکند که بد خلقی استالين . لنين بود که ترتسکی را وادار بقبول يک سری شکست کرد 

و در آن زمان . در آن دخيل بوده ؟ ولی استالين که در آن زمان هنوز دبير کميته مرکزی نبود 
  در جريان مبارزه ميان ترتسکی و لنين در خارج ، استالين و در فاصله زيادی از آنها مشغول 
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پس اشاره به بد خلقی استالين در آن دوران ، اصًال . مبارزه مخفی بر عليه تزاريسم بوده است 

  .  عنی ندارد م
 ميالدی ، ترتسکی که ديگر بعضويت حزب بلشويک ١٩٢٢ولی از انقالب اکتبر تا سال 

يکی در سال : به لنين و حزب او وارد کند " سنگين " درآمده بود ، موفق شد تا دو ضربه 
 مساله مربوط به سنديکاها ، -١٩٢١و ديگری بسال .  مساله مربوط به صلح برست -١٩١٨

چرا ؟ نکند که باز هم بدخلقی . و مورد ، اين ترتسکی بود که شکست خورد که در هر د
مگر در آن . استالين در آن دخيل بوده ؟  ولی در آن که استالين هنوز دبير کميته مرکزی نبود 

زمان پستهای دبيری در قبضه ترتسکيستهای معروف نبوده است ؟ پس در اينجا نيز اشاره به 
  .  معنی ندارد بد خلقی استالين ، اصال

 ) ١٩٢٧ ، ١٩٢۶ ، ١٩٢۴ ، ١٩٢٣( بعدها نيز حزب با ضربات ديگر ترتسکی مواجه گرديد 
  . ، که هر يک با شکست ترتسکی خاتمه پيدا کرد 

آيا همه اين موارد حاکی از آن نيست که ستيز ترتسکی در قبال حزب لنينيستی ما ، ريشه ای 
معلوم نمی شود که مبارزه کنونی حزب بر عليه ترتسکيسم ديرينه و تاريخی دارد ؟ آيا از اينجا 

 ميالدی ١٩٠۴دنباله همان مبارزه ای است که حزب و با حضور لنين در راس آن از سال 
  آغاز کرد ؟  

آيا اين همه بوضوح نشان نمی دهد که تقالی ترتسکيستها برای نشاندن ترتسکيسم بجای لنينيسم 
گی کامل خط مشی اپوزيسيون است ؟  حزب ما در همان علت اصلی سقوط  و ورشکست! 

حزبی نيست که در دوران تکامل مسالمت آميز  . توفان نبردهای انقالبی متولد شد و رشد کرد 
بهمين دليل ، سرشار از سنتهای انقالبی است و نسبت برهبران خود هم . بزرگ شده باشد 

حتا فراتر از اين ، .  حزب بود پلخانف مدتها محبوبترين مرد. تصوری بت پرستانه ندارد 
. موسس حزب بود و محبوبيتش اصال با محبوبيت ترتسکی  و زينوييف قابل قياس نيست 

معذالک ، حزب و بدون توجه باين مساله ، همينکه پلخانف از مارکسيسم بسمت اپورتونيسم 
 و زينوييف مثل ترتسکی " بزرگی " با اين وصف ، اينکه مردان . غلتيد از او فاصله گرفت 

هم از لنينيسم فاصه بگيرند ، چه تعجبی دارد ؟  مهمترين انحراف اپورتونيستی و بارزترين 
 -وجه مشخصه  ورشکستگی و سقوط اپوزيسيون اين است که بر عليه مانيفست کميته اجرايی

 ساعت ٧اپوزيسيون مخالف اين است که ما بمرحله . مرکزی اتحاد شوروی رای داده است 
 اجرايی اتحاد شوروی -اپوزيسيون مخالف مانيفست کميته مرکزی!  انه گذر کنيم کار روز

حال آنکه کل طبقه کارگر شوروی و تمام بخش مترقی پرولتاريای همه کشورها با شور ! است 
 ساعت کار روزانه ، متحدًا ٧و شوق فراوان از اين مانيفست استقبال کرده و به فکر انتقال به 

" ا اپوزيسيون مخالف مانيفست و موافق آواز دستجمعی بورژوازی  و  ام-خوشامد گفتند
من تصور نمی . پيوسته است " !  پيشرو " منشويکی است و بجمع دروغپردازان " منتقدان 

  .  کردم که اپوزيسيون تا اين حد بيشرم باشد 
  

  در باره شماری از مهمترين نتايج سياست حزب ما در سالهای اخير   
  

يم بمساله مربوط به خط مشی حزبمان در اين دو سال اخير ، ببازرسی  و ارزيابی حال می رس
  زينوييف  و ترتسکی گفتند که خط مشی حزب ما ، غير قابل دفاع بودن خود را . اين خط مشی 
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باين منظور ، چهار جز اساسی از سياست حزب را . بحقايق رجوع می کنيم . ثابت کرده است

. در نظر گرفته و بر اين مبنا خط مشی آنرا در اين دو سال اخير مورد ارزيابی قرار ميدهيم 
مسايلی مثل مساله دهقانی ، مساله . در اين چارچوب ، من مسايل کليدی را در مد نظر دارم 

و پيشرفت تازه آن ، مساله صلح و دست آخر مساله بر آمد عوامل کمونيستی در سطح صنعت 
  .  جهان 

 سال اخير در چه وضعی ٣ تا ٢در اين عرصه ، اصال ما در اين . ابتدا در باره مساله دهقانی 
روسای کميته اجرايی در . بوديم ؟ می دانيد که وضع دهات ما در گذشته خيلی ناجور بود 

حتا غالبا در خطر . ژه و اصال کارمندان ما هيچوقت برسميت شناخته نمی شدند دواير وي
. گزارشگران ما در دهات ، با گلوله پذيرايی می شدند . عمليات ترورستی هم قرار داشته اند 

در منطقه ای مثل گرجستان ، . اينجا و آنجا ، خاصه در مناطق مرزی ، راهزنی متداول بود 
دهقان . در يک چنين اوضاع و احوالی ، طبيعتا کوالک نيرومند شد  . شورشهايی هم بپا شد

بويژه اينکه اين وضع باعث گرديد . ميانه حال بسمت کوالک رفت و فقر در دهات جاری بود 
قسمتی از مناطق مزروعی ، اصال . تا نيروهای مولد در دهات رشدی شديدًا ناچيز داشته باشد 

زمينهای قابل کشت و در مقايسه با زمان پيش از جنگ ، . ت مورد بهره برداری قرار نميگرف
اين وضع تا زمان کنفرانس چهاردهم حزب ادامه .  در صد کاهش يافته بود ٧۵ الی ٧٠تا 

  .  داشت 
تدابير مهمی در باره دهقانان ميانه . در کنفرانس چهاردهم حزب بود که تدابيری اتخاذ گرديد 

کاری کنيم که توليد وسايل . ی را با سرعت بيشتری دنبال کنيم قرار شد که اقتصاد دهقان. حال 
با دهقانان ميانه حال اتحادی پايدار بر . معيشتی و مواد خام اقتصاد کشاورزی افزايش يابد 

در کنگره چهاردهم حزب ما ، از . قرار نماييم و از اين طريق کوالکيسم را بانزوا بکشانيم 
نوييف  و کامنف ، بمنظور تسريع اين سياست اصال پيشنهاد قضا اپوزيسيون و در راس آن  زي

و يا سياست احيا کميته های . کرد که سياست مذکور را با سياست خلع يد کوالکها همراه نماييم 
يعنی در اصل سياستی در جهت تدارک جنگ . دهقانان فقير را  در روستاها در پيش گيريم 

تعرضی اپوزيسيون را دفع کرده و تصميمات ولی حزب اين مانور . داخلی در روستاها 
کنفرانس چهاردهم حزب را در جهت اصالح سياست شوروی در روستاها را پذيرفته  و راه 
. حل صنعتی کردن را بعنوان راه حل اصلی ساختمان سوسياليسم در دستور کار قرار داد 

. کيسم ، تاکيد وززيد يعنی حزب بر خط مشی اتحاد محکم با دهقانان ميانه حال و انزوای کوال
  ولی حزب با اين اقدام بچه چيزی دست يافت ؟ 

موفق شد تا روابط خود را با . حزب با اين اقدام موفق شد تا رضايتی در روستاها بوجود آورد 
موفق شد تا پيش شرط های الزم برای سازماندهی دهقانان فقير . توده اصلی دهقانان ترميم کند 

موفق شد تا بخاطر انزوای هر چه بيشتر قوای کوالکها ، دهقانان . نمايد در روستاها را فراهم 
و باالخره اينکه ميليونها اقتصاد . فقير در روستاها را بيک نيروی مستقل سياسی بدل کند 

. منفرد دهقانی از اين طريق ، توسط ارگانهای دولتی و تعاونيها ، بمرور بهم وصل گرديدند 
 چه ؟ اين يکی از پيش فرضهای اصلی برای ساختمان سوسياليسم اما رضايت در دهات يعنی

چون مادام که راهزنی و شورشهای دهقانی وجود دارد ، نمی شود سوسياليسم را بنا . است 
 - در صد پيش از جنگ٩۵ تا حد -در حال حاضر ما بيک گسترش زمينهای مزروعی. کرد 

  . حاد با دهقانان ميانه حال رسيده ايم ما بيک ات. بيک رضايت در روستاها دست يافته ايم 
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دهقانان فقير سازمانيافته ، شوراهای نيرومند تر و اقتدار پرولتاريا و حزب او را در روستاه 

  .  داريم 
بما امکان می دهد تا بر عليه عوامل سرمايه داری باين ترتيب ، ما شرايطی بوجود آورديم که 

در روستاها دست بتعرض بزنيم و موفقيت ساختمان سوسياليسم در کشورمان را تضمين نماييم 
 .  

  . اينها نتايج سياست حزب ما در روستاها و در اين دو سال اخيرند 
 متقابل ميان پيداست که سياست حزب ما در برخورد با مسايل کليدی ، در ترميم روابط

در اين ارتباط ، تاريخ نشان . مساله صنعت . پرولتاريا و دهقانان ، سياست درستی بوده است 
می دهد که تا بحال هيچ دولت نو پايی در جهان وجودنداشته که توانسته باشد که صنايع و 
ر بويژه صنايع سنگين خود را بدون کمک خارجی ، بدون وامهای خارجی و بدون چاپيدن ديگ

راه و روش معمول سرمايه داری برای . رشد داده باشد ... کشورها از طريق استعمار و 
انگلستان صنعت خود را بعداز اينکه بمدت يک قرن . صنعتی کردن ، با روش ما فرق دارد 

تمام کشورها را چاپيد ، بعداز اينکه همه مستعمرات را مکيد و آنچه را که بسرقت برده بود در 
آلمان هم که در اين اواخر سربلند کرده ، . توانست اين کار را انجام دهد ... ريخت صنايع خود 

ولی ما هيچکدام از اين راهها را نرفتيم و نمی .  ميلياردها روبل از آمريکا وام گرفته است 
وام هم که بما . چون سياست ما چاپيدن مستعمرات را بکلی مردود ميشمارد . توانستيم برويم 

يعنی رشد و آرايش مجدد . تنها راه برای ما همان بود که لنين آنرا بما نشان داد  . نمی دهند
اپوزيسيون هميشه می ناليد که انباشت داخلی برای آرايش . صنايع بر اساس انباشت داخلی 

 ميالدی بود که اپوزيسيون و در ١٩٢١در همان آوريل سال ! مجدد صنايع ما کافی نيست 
رکزی حزب مدعی شد که انباشت داخلی خودمان کافی نبوده و ما قدر نشست پلنوم کميته م

در آن زمان ، ! نخواهيم شد تا آرايش مجدد صنايع را بر اين پايه و اساس دنبال نماييم 
حال آنکه تجربه اين دو سال . اپوزيسيون برای ما شکست پی در پی را پيش بينی می کرد 

اينکه ما موفق . مجدد صنايع ، تا بحال موفق بوده ايم اخير نشان می دهد که ما در کار آرايش 
 ميليارد روبل در اين دوسال اخير در صنايع خودمان سرمايه گذاری نماييم ٢شديم که بيش از 

اين هم واقعيت دارد که اين سرمايه گذاريها برای آرايش مجدد صنايع ما . ، يک واقعيت است 
آری ، ما برشد .  صنعتی کردن کشور را دنبال کنيم کافی بوده و بما اجازه می دهد تا مساله

و اين کار را از طريق . نو سازی آنها را هم آغاز کرده ايم . صنايع خودمان موفق شده ايم 
ناگفته نماند که تا بحال هيچ دولتی در جهان و در . انباشت داخلی خودمان انجام داده ايم 

اينها هستند نتايج سياست ما در رابطه با  . وضعيتی مشابه موفق بانجام اين کار نشده است
کسی که اين حقايق را انکار می کند و صحت سياست حزب مارا . مساله آرايش مجدد صنايع 

هدف سياست . حال در باره سياست خارجی بگويم . تشخيص نمی دهد ، حتما نابينا است 
اری ، رسيدن به صلح است خارجی ما و با توجه بروابط موجود ديپلماتيک ميان دول سرمايه د

چون . آيا می توان گفت که ما در اين عرصه هم بچيزی دست يافته ايم ؟ آری می توان گفت . 
با وجود محاصره . بد يا خوب ، ما آنرا بدست آورده ايم . ما موفق بحصول صلح شده ايم 

تحريک آميز سرمايه داری ، با وجود اقدامات خصمانه دول سرمايه داری ، با وجود عمليات 
 با وجود همه اينها ما موفق شديم تا زير بار تحريکات نرفته و از -در پکن و لندن و پاريس

  . مساله صلح دفاع نماييم 
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رر  زينوييف و ديگران ، در جنگ بسر نمی بطوريکه هم اکنون و با وجود پيشگويی های مک

و اين برای ما مهم . همچنان در قدرتيم !  و بر خالف داد و فرياد هيستريک اپوزيسيون -بريم
چون ما فقط در شرايط صلح است که می توانيم ساختمان . است که در جنگ نيستيم 

نگ در اينجا بارها پبشگويی ج. سوسياليسم را در کشورمان با سرعتی مطلوب بپيش ببريم 
زينوييف پيشگويی کرده بود که ما در اوايل همين امسال وارد جنگ خواهيم !  صورت گرفت 

و بعد پيشگويی کرد که گويا بر مبنای تمام احتماالت ، جنگ در پائيز سال جاری آغاز . شد 
تند اينها هس. ولی زمستان در چند قدمی ما است و فعال از جنگ خبری نيست . خواهد شد 

  .  فقط نابينايانند که قادر بديدن اين نتايج آشکار نيستند . نتايج سياست صلح ما 
  .  مساله مربوط به وضع نيروهای کمونيستی در سطح جهان -و باالخره در باره مساله چهارم

از چين تا آمريکا و از انگلستان تا آلمان ، اين فقط نابينايانند که می توانند رشد احزاب 
فقط نابينايان منکر رشد عوامل بحران در سرمايه . ی در سطح جهان را انکار نمايند کمونيست
فقط . فقط نابينايانند که نمی توانند پيشروی ساختمان سوسياليسم در کشور ما را ببينند . داريند 

آنها هستند که نمی توانند ببينند که موفقيت سياست ما در داخل کشور يکی از داليل اصلی رشد 
بش کمونيستی در تمام کشورهای جهان است فقط آنها هستند که می توانند منکر وجود نفوذ  جن

اينها هستند نتايج خط مشی حزب . و اقتدار بين الملل کمونيستی در تمام کشورهای جهان باشند 
  . ما در چهار مساله اصلی در داخل  و زمينه سياست خارجی در اين دو سال اخير 

است حزب ما چه معنايی دارد ؟ صرفنظر از خيلی چيزهای ديگر ، اين ولی درست بودن سي
     .  ورشکستگی کامل سياست اپوزيسيون ما : فقط يک معنا دارد 

  
  بازگشت به اکسلرود 

  
خط مشی اپوزيسيون . ممکن است بما بگويند که تمام اين اقدامات بعمل آمده خوب و قشنگند 

و بهمين ترتيب ، اخراج  . عابگرانه است و الغير رفتارش انش. هم غلط و ضد حزبی است 
  . اينها همه درست . زينوييف  و ترتسکی هم راه حل طبيعی اوضاع و احوال کنونی است 

اما زمانی بود که ما همه می گفتيم که می بايست رهبران اپوزيسيون را در کميته مرکزی 
اين تغيير امروزی از کجاست ؟ آيا پس . و نمی بايست آنها را از خود جدا کنيم . نگهداريم 

ولی چطور می شود اين .  اصال می شود از يک موج سخن گفت ؟ آری ، می توان چنين گفت 
سازمانی " دورنمای " موج را توضيح داد ؟ توضيح مساله اين است که در خط مشی و 

، بکلی رهبران اپوزيسيون و خاصه ترتسکی . اپوزيسيون تغييری نهادين صورت گرفته است 
پس در قبال اين رويداد ، مسلما سياست حزب نيز می . آنهم تغييری قهقرايی . تغيير کرده اند 

  . بايست تغيير پيدا  می کرد 
  .  مساله انحراف حزبمان -بعنوان مثال يکی از مسايل اساسی را در نظر می گيريم

پرولتاريا در شوروی را ولی انحراف حزب ما ، چه معنا دارد ؟ يعنی اينکه وجود ديکتاتوری 
 فرض می کنيم از دو سال پيش -حال ببينيم که ترتسکی راجع به باين مساله. انکار نماييم 

تغيير "  چه نظری می دهد ؟ می دانيد که ليبرالها و منشويکها ، هواداران نشريه -باينطرف
ر در حزب ما و انواع خيانتکاران آن دوران مرتب از يک انحراف اجتناب ناپذي" جهت يابی 

  و می دانيد که آنها در آن زمان نمونه هايی از انقالب فرانسه را مالک گرفته . حرف می زدند 
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منجر و مدعی بودند که مثل ژاکوبنها در فرانسه ، بلشويکها هم می بايست کارشان بشکست 

استدالل اصلی همه ) شکست ژاکوبنها ( اطالع داريد که تشابه تاريخی با انقالب فرانسه ! شود 
بر عليه دوام ديکتاتوری پرولتاريا و " تغيير جهت يابی " و هر منشويک و هوادار نشريه 

ولی ترتسکی در آن زمان چه نظری .  امکان ساختمان سوسياليسم در کشور ما بوده و هست 
؟  در آن زمان ترتسکی با يک چنين تشابهی بکلی مخالف بود و در مقابل آن قرار داشت 

  . گرفته بود 
نوشته است ، بسال "  جهتيابی تازه " مطالب زير را او در آن زمان و در نوشتاری موسوم به  

  :  ميالدی ١٩٢۴
  و منشويکها از آن ، که ليبرالها! ) شکست ژاکوبنها ( تشابه تاريخی با انقالب کبير فرانسه " 

  " تغذيه می کنند و با آن بخود دلگرمی می دهند ، سطحی است و دوام نمياورد 
   )   ٣٣، ص " جهتگيری تازه " نگاه کنيد به ( 

  . از اين واضحتر ، ديگر نمی شد ! خيلی روشن و واضح گفته است 
رانسه ، که بعنوان يک ولی آيا اين مالحظه ترتسکی در ارتباط با تشابه تاريخی با انقالب ف

درست است ؟ ! و انواع منشويکها بکار ميرود " تغيير سمتگيری " مدل از طرف هواداران 
  و حاال ؟ . آری ، درست است 

درست بر عکس ، در اين . آيا ترتسکی هنوز هم بر همين باور است ؟ متاسفانه اينطور نيست 
بطوريکه  . پيشرفته است "   ليبراليسم "، بسمت  "  منشويسم "  سال گذشته ترتسکی بسمت  ٣

لنينيسم " امروز  می گويد که قياس با انقالب فرانسه وجه مشخصه منشويسم نيست ، که عين 
اگر صورت جلسه تند نويسی شده نشست رياست کميته ! بشمار ميرود " حقيقی و انقالبی

متوجه خواهيد شد که مرکزی کمينترن در ماه ژوييه سال جاری را خوانده باشيد ؟ براحتی 
ترتسکی امروز و در جنگ بر عليه حزب ، از قضا بر همان تئوريهای منشويکی تکيه می کند 
مبنی بر اينکه حزب ما هم درست مثل دوران انقالب فرانسه که ژاکوبنها شکست خوردند ، 

ازدهم اشاره بماه ي" ( ترميدور " يعنی امروز وراجی در باره ! بهمان شکل بانحراف می رود 
  .  ، برای ترتسکی هم خوش طنين است )  توفان -حيات جمهوری در فرانسه است

 -در مسايل پايه ای و داستان مربوط بانحراف" ليبراليسم " ، تا " منشويسم " از ترتسکيسم تا  
  .  سال اخير طی کرده اند ٣اين است راهی که ترتسکيستها در اين 

  . است حزب در قبال آنان نيز می بايست تغيير ميافت پس سي. ترتسکيستها تغيير کرده اند 
 بمساله -حال به نمونه ديگری اشاره می کنم ، موردی که اهميت آن کمتر از مورد قبلی نيست

سازماندهی ، مساله مربوط به انضباط حزبی ، مساله تبعيت اقليت از اکثريت و نقش انضباط 
هر کسی می داند که انضباط آهنين در . يا آهنين در حزب جهت استحکام ديکتاتوری پرولتار

حزب ما يکی از شرط های اصلی برای دوام ديکتاتوری پرولتاريا و برای موفقيت ساختمان 
و هر کسی می داند که منشويکهای تمام کشورها  می کوشند تا . سوسياليسم در کشور ماست 

 بود که ترتسکی انضباط زمانی. پيش از هر چيز انضباط آهنين حزب ما را از ميان ببرند 
  . آهنين موجود در حزب ما را درک می کرد و به آن اهميت ميداد 

معذالک . البته ، اختالف نظرها ميان حزب ما و ترتسکی در اين باره هيچوقت به آخر نرسيد 
  . ، ترتسکی و ترتسکيستها فهميدند که بايد خود را با تصميمات حزب ما همراه نمايند 

  



      ١٩  صفحه                        )    توفان(يران  حزب کار ا                                            
 فرقی نمی کند که حزب ما چگونه -همه ما با اعالنات ترتسکی آشنا هستيم مبنی بر اينکه او

شود بطور کلی می . ، همينکه حزب دستور بدهد " دست به تنبان ببرد "  آماده است تا -است
گفت که تا بحال ترتسکيستها به عهد خود در برابر حزب و ارگانهای رهبری کننده آن وفادار 

  . بوده اند 
 آمادگی دارند تا به - اپوزيسيون امروزی-و حاال ؟ ولی آيا می توان گفت که ترتسکيستها

ين را ؟ خير ، امروز ديگر نمی شود ا... تصميمات حزب گردن نهاده و دست به تنبان ببرند 
بعداز اينکه آنها وعده های خود را مبنی بر گردن نهادن به تصميمات حزب ، دو بار . گفت 

زير پا گذاشته و هر دو بار بحزب دروغ گفتند ، بعداز اتفاق با روشنفکران بورژوا  و براه 
انداختن چاپخانه غير مجاز ، و بعد از اينکه  زينوييف  و ترتسکی و از پشت همين تريبون 

 بعد از همه اينها -رها گفتند که انضباط حزب ما را رعايت نکرده و در آينده هم نخواهند کردبا
، ديگر بسختی می توان قبول کرد که رهبران اپوزيسيون دستها را در تنبان گذاشته و به حزب 

  . تاسی جويند 
واهد حزب حاال ديگر اپوزيسيون راهی تازه ، راه انشعاب از حزب را در پيش گرفته و می خ

  . جديدی خلق کند 
يک گام بپيش ، دوگام " حاال ديگر مهمترين متن برای اپوزيسيون نه متن بلشويکی لنين بنام 

از سال " وظايف سياسی ما " بلکه جزوه های منشويکی قديم ترتسکی هستند موسوم به " بپس 
ر لنين تدوين شده است  ، که بر عليه انضباط سازمانی لنينيسم و بر عليه رساله فوق الذک١٩٠۴

می دانيد که موضوع اصلی اين جزوه قديمی ترتسکی اين است که دريافت لنين از حزب و . 
" ماکسيميليان لنين " در اين جزوه قديمی ترتسکی لقب . انضباط حزبی را مردود خوانده است 

باستبداد فردی می خواهد بگويد که لنين همان دومين ماکسيميليان روبسپير است که . داده است 
در اين جزوه ترتسکی خيلی راحت می گويد که فقط زمانی بايد بانظباط حزبی . گرايش دارد 

و اين همان اصل سازمانی . گردن نهاد که تصميمات حزب با ميل و تصورات آدم مغاير نباشد 
 -ولی جالب اينکه ترتسکی اين جزوه را به  پ. مطالب مختلف بجای خود . منشويکی است 

  : اين جمله ترتسکی است که نوشته . کسلرود منشويک پيشکش کرده است ا
منشويک خود : تشويقها : ازدحام در سالن " . ( به استاد پر ارزش پل بوريزويچ اکسلرود " 

  ) اقرار کرده 
يک گام بپيش ، دو گام بپس " از وفاداری بحزب تا سياست انشعاب از حزب ، از رساله لنين 

 اين است مسير سازمانی -و از لنين  تا اکسلرود"  وظايف سياسی ما " کی تا جزوه ترتس" 
  . اپوزيسيون ما 

پس الزم بود تا سياست سازمانی حزب نيز در قبال اپوزيسيون . ترتسکيستها تغيير يافته اند 
" ! استاد پر ارزش پل بوريزويچ اکسلرود " پس سفر بخير بسمت . ترتسکيستی تغيير يابد 

پير شده و ممکن است که "  پل بوريزويچ " چون !  عجله کنيد ، جناب ترتسکی ! سفر بخير 
)       دست زدنهای ممتد ...  ( خود برسيد "  به استاد " نکند که شما دير  . بزودی بميرد 

  پايان
   ميالدی ١٩٢٧، دوم نوامبر " پراودا   " ٢۵١شماره 

       جلد دهم آثار استالين بزبان آلمانی
  )توفان(ار ايران حزب ک


